
Dravci 

Dne 4.12. 2019 jsme se vydali s paní učitelkou Fabíkovou „za dravci“, které chovají a o které se starají manželé 

Orlovi,  rodiče naší spolužačky. Pan Orel byl ochotný věnovat nám svůj čas a ukázat nám je všechny v jejich 

kráse. Sešli jsme se na poli za sběrnou, kde nám ukázal sokola stěhovavého a káně. Měl k tomu připravenou i 

pěknou přednášku, kterou doplnila i paní Orlová. Mohli jsme si vyzkoušet jaké to je, když nám sokol přistane 

na ruce. Zkusila to i paní učitelka, Bára, Lukáš a Pavel. Moc se nám to líbilo a nejlepší bylo, jak nám káně 

prolétalo nad hlavou.       

PS: Děkujeme mnohokrát manželům Orlovým za jejich ochotu.  
         Pavel Gába, 7.A 
 

Veletrh strojírenství 

Ve čtvrtek 21. 11. jsme se mohli účastnit projektového dne „Strojírenství – naše priorita“, který se konal na 

Střední průmyslové škole v Hranicích. Akce svým charakterem připomínala malý veletrh strojírenství – měli 

jsme možnost poznat různé firmy a seznámit se s tím, čím se zabývají. Seznámili jsme se také s širokou 

nabídkou oborů průmyslové školy. Vyzkoušeli jsme si, co obnáší práce instalatéra, zámečníka, obráběče kovů i 

mechanika. Kromě toho, že jsme si udělali představu o již zmíněných povoláních, dovezli jsme si také mnoho 

reklamních předmětů, a také proto se nám akce líbila. 

Těšíme se na další podobnou akci. 
         Václav Stříteský, Martin Herman, žáci 8.tř. 

 

Okresní kolo soutěže Bible a my 

Dne 29. listopadu 2019 proběhlo na Befarku v Kelči okresní kolo soutěže Bible a my.  Naše škola se podílela 

na organizaci okresního kola už počtvrté.  

Soutěžící, kteří ve školním kole soutěže prokázali své znalosti Bible a umístili se do třetího místa, měli možnost 

postoupit do kola okresního. V letošním roce se školních kol v okrese Vsetín účastnilo celkem 553 žáků. 

Okresní  kolo už testovalo soutěžící pouze v předem zadaných okruzích: 

I.  kategorie – Ježíšovy zázraky v Markově evangeliu, 

II. kategorie – Ester, 

III. kategorie – Apoštolové Petr, Jakub a Jan v evangeliích a ve Skutcích apoštolů, 

IV. kategorie – Obnova chrámu (Ezdráš + Nehemjáš). 

Soutěž probíhala ve dvou kolech. Žáci nejdříve řešili zadaný test, který měl podobnou formu jako testy 

školních kol. Po vyhodnocení testů, které prováděli učitelé a kněží, následovalo veřejné finále. V době 

hodnocení testů žáci posvačili a šli si prohlédnou zdejší základní školu. Veřejné finále probíhalo tak, že 

nejlepších 6 soutěžících z každé kategorie, tentokrát už v kostele před ostatními soutěžícími, odpovídalo na 

otázky a tím ke svým již získaným bodům přidávali další. Tak se rozhodlo, kdo je nejlepší ze všech. Každý z 6 

soutěžících si odnesl nějaký dáreček a první tři i diplom a hodnotnější cenu, kterou předával P. Jan Bleša a naše 

paní ředitelka. 

Soutěžící z prvních míst jednotlivých kategorií postupují do Ústředního kola, které proběhne v pátek 20. března 

2020 v Olomouci na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. 

A ještě něco ze statistiky: Do soutěže se v našem okrese přihlásilo celkem 10 škol, z toho 9 základních a 

1 střední škola. V Kelči soutěžilo 49 žáků. Žáci z naší školy se umístili na těchto místech:  v první kategorii 

Dominik Valíček na 4. místě, v druhé kategorii Mikuláš Valíček na 3. místě a ve třetí kategorii Lenka 

Valuchová také na 3. místě. Všem moc gratulujeme a jsme rádi, že nás žáci výborně reprezentují. 

 

Mgr. Marcela Plesníková a Mgr. Marie Matysková, 

organizátorky soutěže za ZŠ Kelč  

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo 

I tato soutěž už má u nás ve škole své nejúspěšnější řešitele. Z třinácti žáků 8. a 9. ročníku si letos nejlépe vedli 

Veronika Drajsajtlová a Marek Menšík, dále pak dobrý výkon podala i Lenka Valuchová (všichni tři jsou z 8. 

třídy) a Patrik Mašlaň (9. třída). Veronika si své jazykové a komunikační schopnosti ověří v okresním kole, 

které se koná v lednu na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. 



Vánoční tvoření 8.tř. 

V pátek 29.12. jsme měli další třídní akci, tentokrát Vánoční tvoření. Odpoledne po vyučování jsme se sešli ve 

škole a pustili se do výroby svícnů, věnce, vloček, sněhuláků, taštiček a jiných dekorací vhodných k prodeji na 

vánočním jarmarku.  Pak jsme hráli hry a scénky, které jsme si připravili a moc jsme si to užili. Hráli jsme např. 

taneční hru s nafukovacím balónkem na noze, při níž cílem bylo vydržet co nejdéle se svým balónkem a naopak 

prasknout balónek protihráčů. Hru hrajeme často, ale vždy si ji znovu užijeme. Dále jsme např. poznávali písně 

z filmů a pohádek, hráli „schovku“ a nakonec hru z pořadu Partička s názvem  Psychiatr. Byla to skvělá akce a 

doufáme, že nebyla poslední za tento školní rok. 
        Terka Janošcová a Kačka Pitrunová (8.tř.)  

Kateřinský turnaj v miniházené druháků 

Družstvo našich druháků s názvem Bílí drápi si poprvé zahráli na opravdovém turnaji v miniházené na konci 

listopadu. Tréninky probíhaly pod vedením p. Lišky, profesionálního trenéra mladých házenkářů, od října. Děti 

to hodně bavilo a jejich nadšení hrát na turnaji tomu odpovídalo. Vzhledem k velkému počtu družstev na turnaji 

byl pozměněn hrací systém a to docela znevýhodnilo méně úspěšné týmy. Naši druháci se ale umístěním 

netrápili, zažili především atmosféru turnaje a zápasů a do školy se vrátili velice spokojení a s mnoha novými 

zážitky.  

 

Medailová smršť v Bystřici pod Hostýnem 

V pondělí 9. prosince se chlapci a děvčata z pátého ročníku zúčastnili tradičního Mikulášského turnaje v 

Bystřici pod Hostýnem.Na tento turnaj jsme se průběžně připravovali  od začátku školního roku a s 

postupujícím časem rostlo nadšení i kvalita hry v obou kategoriích. 

Turnaj v Bystřici měl mezi kluky nejvyšší úroveň za poslední roky a úspěchu tak mohl dosáhnout  jen tým, 

který byl vyrovnaný nejen obranné a útočné činnosti, ale i na postu brankáře. Na Mikulášském turnaji naši kluci 

( Draci Kelč) předváděli rychlou kombinační hru se dvěma výraznými střeleckými individualitami v útoku  

Adamem Syryčanským (nejlepší střelec našeho týmu s 15 brankami) a Vojtou Stříteským (9 branek). Zápasy 

„ogarů“ byly velmi dramatické, neboť se skóre přelévalo z jedné strany na druhou. Bohužel ve čtvrtfinále za 

stavu 5:6 si Vojta Stříteský podvrtl kotník a to znamenalo konec našich nadějí. A tak jsme podlehli  Jedovatým 

škorpionům 9:11. 

K lepšímu výsledku nám chyběla kvalitnější obranná činnost, ale přesto jsme s výkonem chlapců spokojeni, 

protože na hřišti odevzdali maximum. 

K kategorii dívek jsme vytvořili dva týmy (Vosy Kelč a Gejzír Kelč). Dívky Gejzíru vyhrály ve své 

kvalifikační skupině oba zápasy, a tak nastoupily v semifinálovém derby proti druhému týmu kelečských 

děvčat, která skončila ve své kvalifikační skupině na druhém místě. Byl to do poslední sekundy velmi 

vyrovnaný zápas, neboť Vosy srovnaly na konečných 2:2 dvanáct sekund před koncem. O postupu do finále tak 

rozhodly až sedmimetrové hody, ve kterých byly úspěšnější Vosy. Na Gejzír tak zbyl pouze souboj o 3. místo, 

ve kterém rozdrtily tým Myšáků 10:3. Tým Vos bohužel nestačil ve finále na jednoznačně nejlepší tým děvčat z 

Bystřice (Dračice) a podlehl 15:7. Na závěrečném vyhlašování výsledků jsme viděli u našich děvčat i slzy 

štěstí. 

I dívkám patří za předvedené výkony a reprezentaci naší školy obrovské poděkování a věříme, že na tyto 

úspěchy naše škola úspěšně naváže i v budoucnu. 

Týmy hrály ve složení: Tým chlapců (Draci): Adam Syryčanský, Filip Zábranský, Štěpán Kutálek, Daniel 

Mareček, Šimon Perutka, Vojtěch Stříteský, Štěpán Škařupa. 

Tým děvčat (Gejzír): Tereza Dreschlerová, Gábina Dreschlerová, Tereza Kunovská, Amálie Machačová, 

Sabina Tvrdoňová. 

Tým děvčat (Vosy): Saša Přívratská, Aneta Jiříčková, Bára Plesníková, Agáta Strnadlová, Ester Přaslicová 

Mgr. Pavel Faltýnek a Bc. Adam Hrdlička, učitelé TV 

 

 



Veletrh vědy 

Úzká spolupráce se školami v regionu je důležitou součástí naší činnosti v oblasti vzdělávání. Ani v letošním 

roce jsme tedy nevynechali účast na stále více oblíbené akci, která nese název VĚDECKÝ FESTIVAL. 

Pořádá ho Integrovaná střední škola – centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky (ISŠ-COP Valašské Meziříčí).  Dle odhadů organizátorů se festivalu letos (4.12.2019) zúčastnilo na 

600 žáků základních škol z Valašského Meziříčí a okolí. Cílem festivalu je nejen představit žákům školu 

s jejími studijními obory, ale také zábavnou formou děti zasvětit do oblasti vědy, techniky, chemie a fyziky. 

Akce se našim deváťákům opravdu líbila.  

 

Vánoční jarmark  

Naši žáci a jejich rodiče se opět zapojili do příprav na Vánoční jarmark pořádaný městským úřadem. I letos 

jsme se rozhodli, že vše, co prodejem výrobků získáme, věnujeme Dětskému onkologickému oddělení brněnské 

nemocnice. 

Když jsme v pátek 6. prosince odnášeli výrobky do prodejního stánku na náměstí, tak opravdu všech 26 

deváťáků mělo co nést, tolik toho děti ve škole nebo doma s rodiči, popř. rodiče sami, vyrobili. O samotný 

prodej se velmi svědomitě a zodpovědně postarali letos žáci 8. ročníku. 

Neprodalo se sice úplně všechno, ale i přesto je částka, kterou jsme utržili, vysoká, a to skoro 8 tisíc korun. 

K tomu jsme přidali peněžní příspěvky, které děti přinesly do školy, a celková částka pak činila 12.279 Kč. 

Celou částku si převzala v sobotu 14. prosince 2019 paní Pavlína Blahová, a to na charitativním vánočním 

koncertě v Kulturním domě v Loukově. 

 

Všem, kdo se do této sbírky zapojili, velice děkujeme.  

 

Projektové dopoledne v Hranicích  

Dne 6. 12. 2019 se naše 8. třída vydala autobusem na projektový den na SPŠ v Hranicích. Rozdělili jsme se na 

dvě poloviny. Naše skupina se zúčastnila projektu Chemie se nebojíme. Nejprve nám studenti chemického 

oboru ukázali pár efektních pokusů  – nehořlavý kapesník, peklo ve zkumavce, bengálské ohně, sloní zubní 

pasta apod. Poté jsme si i my mohli vyzkoušet ohýbat sklo, barvit plamen kationty kovů a psát vzkazy 

neviditelným inkoustem. Bylo to velmi zajímavé a něco nového jsme se naučili. 

     
 Veronika Drajsajtlová , 8.třída 

 

Ti, kteří šli pracovat do dílen, si postupně vyrobili dřevěné klapotky, svícny aj. výrobky, přitom nám pomáhali 

studenti ze střední školy a jejich mistr. Práce se nám dařila a z výrobků, které jsme si pak odváželi domů, jsme 

měli velkou radost. Celé dopoledne jsme si opravdu užili a děkujeme paní učitelce Plesníkové a Vozákové za 

organizaci této akce. 

 
          Lenka Valuchová, 8. třída 

                                                                                                                  

Čert a Káča – divadelní představení 

Hudební pohádka Čert a Káča se nám velice líbila, byla veselá, vtipná a poučná zároveň a určitě mezi diváky 

(žáci 1. -6. třídy) nebyl nikdo, kdo by se nebavil a zároveň nepoučil. 

 
Sabina Vaculová, Klára Zárubová a Tereza Tomášková  

ze 6.B  

 

Zvonkování 2019 

Naše tradiční předvánoční akce měla letos několik nej … . Především se poprvé konala zatím v nejvhodnějším 

a nejlepším prostředí, a to v sále kulturního domu (důstojné a příjemné prostředí, výborná akustika posílená 

kvalitním ozvučením aparaturou a prostorovými mikrofony), dále se jí zúčastnilo zatím nejvíce účinkujících – 

celkem 114 (z 4.,5.,6.,7.,8. a 9. ročníku) a program vidělo asi zatím nejvíce diváků. Ze všeho výše uvedeného 

máme velkou radost, ale především nás těší to, jak se celá akce vydařila, jak byly děti šikovné při přípravě a 

pak i při vystoupení a jakou radost to udělalo jejich rodičům, prarodičům, kamarádům.  

 

        


